
 

Milé děti, milí rodiče 
vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy MŠ 

Nádražní. 
Připravili jsme si pro Vás několik námětů a inspirací pro 

zpestření společně strávených chvil u Vás doma. 
 

Týden: 5.4. -9.4.2021 

HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ 

Poznáš, kdo na tebe mává z obrázku? 

 

 



Ano jsou to školáci. I tentokrát začínáme písničkou. 

Poznáš, o čem se v ní zpívá? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGwHAPu1X9k 

 

 
Zvídavé otázky: 

• Kam půjdeš po prázdninách? 

• S kým se budeš loučit? 

• Budeš mít ve škole stejnou paní učitelku jako v MŠ? 

• Komu budeš brzy číst? 

• Co dalšího se ve škole naučíš? 

• Kdo Ti ve škole odpoví na každou Tvoji otázku? 

• Kam půjdeš do školy? 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=JGwHAPu1X9k


POHÁDKA S OTEVŘENÝM KONCEM 

Přečti si společně s maminkou část pohádky. Řekni mamince, 

jak pohádka pokračuje a jak skončí. 

 



Hravé cvičení na rozvoj motoriky mluvidel 
 

https://www.cibulacek.cz/2020/04/14/hrave-
cviceni-na-rozvoj-motoriky-mluvidel/ 

 
 

BÁSNIČKA 
A teď se nauč básničku o písmenkách. 

 

 
 

 

https://www.cibulacek.cz/2020/04/14/hrave-cviceni-na-rozvoj-motoriky-mluvidel/
https://www.cibulacek.cz/2020/04/14/hrave-cviceni-na-rozvoj-motoriky-mluvidel/


 
 

 Pojď si s námi zacvičit: 

Dělej pohyb podle básničky. 

Posadí se hodná holka, 
posadí se hodný kluk. 
Pak si oba pěkně lehnou, 
leží tiše, ani muk. 
Na zádíčkách leží holka, 
na zádíčkách leží kluk. 
Pak na bříško překulí se, 
leží tiše, ani muk. 
Na bobečku sedí holka, 
na bobečku sedí kluk, 
pak na špičky vytáhnou se, 
zvednou ruce, ani muk. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Cvičení můžeš různě obměňovat, např.:  

• Jako Turek sedí holka, jako Turek sedí kluk, teď si oba 

pěkně lehnou, leží tiše, ani muk. 

• Jako žabka skáče holka, jako žabka skáče kluk, teď si oba 

pěkně sednou, sedí tiše, ani muk. 

• Na patách teď stojí holka, na patách teď stojí kluk, do 

klubíčka zabalí se, leží tiše, ani muk. 

• Atd. 

 



 



 



PRACOVNÍ LIST 
 

Vyprávěj, co vidíš na obrázku. 

 

 
 

 

 
Zvídavé otázky: 

• Kolik dětí je na obrázku? 

• Kolik je na obrázku kluků? 

• Kolik je na obrázku holek? 

• Koho je méně? 

• O kolik je kluků více? 

• Jaké geometrické tvary vidíš na obrázku 



PRACOVNÍ LIST 
Řekni co do jednotlivých okýnek nepatří a proč? 

 

 

 



PRACOVNÍ LIST 
Spoj číslici se stejným počtem školních potřeb v rámečku. 
 A vybarvi puntíky před číslicí a rámečkem stejnou barvou. 

 

    



PRACOVNÍ LIST 
 

Pojmenuj všechny geometrické tvary, z kterých je nakreslená 
škola na obrázku. Spočítej kolik je na obrázku kruhů, čtverců, 
obdélníků a trojúhelníků. Obrázek vybarvi: kruhy žlutě, 
čtverce modře, obdélníky červeně a trojúhelníky zeleně. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PRACOVNÍ LIST 
Spočítej a pojmenuj geometrické tvary v jednotlivých 
okýnkách – počet znázorni puntíky a číslicí pod okýnko. Každý 
tvar v okénku obtáhni jinou barvou. 

 

 



PRACOVNÍ LIST 
Tvoji kamarádi ze školy se dnes ráno zapomněli učesat. 
Pomoz jim se učesat. Kolik kamarádů na obrázku je 
smutných? Kolik veselých? Kterých je víc – smutných nebo 
veselých? 
 

 

 



PRACOVNÍ LIST 
Brzy se budeš učit psát. Natáhni ruku, kterou kreslíš před sebe a do vzduchu nakresli 7 kruhů, 
4 čtverce, 2 obdélníky a 5 trojúhelníků. Potom si vezmi tužku, správně jí uchop a v pracovním 
listu nacvič psaní písmenek. 

 



PRACOVNÍ LIST 
Překresli obrazce podle vzoru. 

 

 



PRACOVNÍ LIST 
Do prázdného okénka dokresli chybějící počet koleček tak aby 

jich bylo dohromady 6. 
 

 



PRACOVNÍ LIST 

 
Bystři smysly. Pořádně se kolem sebe rozhlédni, najdi a 

nakresli. 
 

 

 

 



PRACOVNÍ LIST 

Vybarvi všechna písmenka T. Jaká další slova začínají na 

písmenko T. 

 



PRACOVNÍ LIST 
Obrázky pojmenuj. Najdi dvojice obrázků, které začínají 

stejnou hláskou a spoj je čarou. 

 

 



TAJENKA 

 



PRACOVNÍ LIST 

Pojmenuj a vybarvi, co patří do školy. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



PRACOVNÍ LIST 

Spočítej, kolik osob bydlí v jednotlivých domech. Počet vyznač 

puntíky do okýnek pod nimi. Vybarvi střechy podle zadání: od 

nejvyššího počtu osob k nejnižšímu: červená – žlutá – modrá 

– zelená. 

 



 

Po splnění úkolů si můžeš zacvičit se Štístkem a Poupěnkou. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFages 

                                                      

Ahoj děti, 

těšíme se na Vás při další on-line školičce. 

Pracovní listy, které splníte, můžete po otevření naší mateřské 

školy přinést a zařadíte si je do svých portfolií, které v MŠ máte. 

Můžete nám i posílat fotografie, jak doma plníte úkoly, cvičíte, 

hrajete si, nebo jak trávíte volný čas na náš  

mail: ms.nadrazni@mshb.cz 

  

Vaše učitelky z MŠ Nádražní 

 

Použité zdroje: https://www.cibulacek.cz/2020/04/14/hrave-cviceni-na-rozvoj-motoriky-mluvidel/ 

www.skolka-online.cz, google – obrázky; pracovní listy; You tube – písničky; 

INFRA,s.r.o.,KAFOMETÍK pro MŠ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFages
https://www.cibulacek.cz/2020/04/14/hrave-cviceni-na-rozvoj-motoriky-mluvidel/
http://www.skolka-online.cz/

